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Veel lof voor voorgestelde Wmo-wijziging Renske Leijten
SP-Kamerlid Renske Leijten verdedigde vandaag haar initiatiefnota voor de Wmo 2015 in de 
Tweede Kamer. Leijten wil gemeentelijke basiszorg uitbreiden met huishoudelijke verzorging, 
dagbesteding en mantelzorgbegeleiding. “Burgers zouden niet meer naar de rechter moeten 
om zorg af te dwingen van gemeenten. Met een wettelijk basispakket wordt een einde 
gemaakt aan gemeentelijke willekeur en rechtsongelijkheid.”

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2016/3/Veel-lof-voor-voorgestelde-Wmo-wijziging-Renske-
Leijten/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Leijten: “Euthanasie moet niet de norm worden”
De SP herkent zich in het advies van de commissie van wijzen – onder leiding van Paul 
Schnabel – over het ‘Voltooid leven.’  De commissie concludeert dat de huidige 
euthanasiewetgeving voldoet en dat uitbreiding niet gewenst is. Het advies komt in grote 
lijnen overeen met het standpunt van de SP. ‘Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden mag  iemand
hulp verwachten bij een menswaardige dood. Maar hulp bij zelfdoding moet niet de norm 
worden. Het laatste wat je wilt is dat mensen die zich een last voor de samenleving voelen en 
euthanasie als optie gaan zien,’ aldus Leijten. 
https://www.sp.nl/nieuws/2016/02/leijten-euthanasie-moet-niet-norm-worden

Eindelijk! Veenendaal heeft een Sociale Kaart
Wethouder Marieke Overduin heeft op 27 januari 2016 officieel de Sociale Kaart 
Veenendaal gelanceerd. Al jaren bestaat er een behoefte aan een instrument waar inwoners en
organisaties snel en gebruiksvriendelijk een overzicht hebben van vraag en aanbod. De sociale
kaart is een passend antwoord op deze behoefte. Inwoners kunnen er terecht voor vragen 
over thema’s zoals zorg, gezondheid, wonen, geldzaken, jeugd, en werk. 
Een belangrijk uitgangspunt van deze sociale kaart is de gebruiksvriendelijkheid. Op de 
website www.socialekaartveenendaal.nl krijgen inwoners met een paar muisklikken passende
tips en adviezen die hem of haar verder helpt. Deze informatie gaat niet alleen over de 
voorzieningen die in de gemeente aanwezig zijn. Ook wordt er verwezen naar diensten van 
(vrijwilligers)organisaties die aansluiten op de vraag van de inwoner. 

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/02/eindelijk-veenendaal-heeft-een-sociale-kaart

Informatiepunt Thuiswonenwinkel geopend
Dinsdagmiddag 9 februari vond in het bijzijn van wethouder Arianne Hollander de opening plaats 
van het InformatiePunt van de Thuiswonenwinkel in De Cultuurfabriek. Mensen kunnen hier vanaf 
nu terecht voor allerlei informatie en vragen rondom veilig Langer Thuis Wonen.
Openingstijden van het InformatiePunt zijn: elke dinsdag van 10.00-17.00 uur in de centrale hal van
De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein in Veenendaal.

https://veenendaal.sp.nl/nieuws/2016/02/informatiepunt-thuiswonenwinkel-geopend
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Korten op thuiszorg leidt tot vereenzaming
Door het bezuinigen op uren thuiszorg stapelen de problemen zich op bij de cliënten. 
Thuiszorgmedewerkers constateren vaak vervuiling en vereenzaming en soms zelfs uitdroging en 
ondervoeding.
Dat blijkt uit een enquête van het tv-programma De Monitor onder 629 medewerkers in de 
huishoudelijke verzorging die lid zijn van de FNV.
Medewerkers maken ook mee dat cliënten gewond raken doordat ze zelf huishoudelijk werk gaan 
doen, schrijft het ANP. Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de thuiszorgers wel eens 
overuurtjes omdat ze het werk anders niet afkrijgen.

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/02/korten_op_thuiszorg_leidt_tot.html

De thuiszorg: als er wel een weg is, maar geen wil
De politiek wil koste wat het kost de verzorgingsstaat afbouwen en vervangen door de 
participatiesamenleving. ‘We hebben het in ons land goed geregeld en dat moet maar eens afgelopen 
zijn’. In de thuiszorg betekent dat zowaar een revolutie waarbij gemeentehuizen worden bezet en 
medewerkers expliciet hun voorkeur uitspreken: ‘Wij willen naar Stichting Familiehulp (Buurtzorg 
Inside) van Jos de Blok’ . Niet onlogisch want de afgelopen vijf jaar werd Buurtzorg vier keer gekozen 
tot werkgever van het jaar. 

https://www.managementsite.nl/thuiszorg-een-weg-maar-geen-wil

Politie zet protesterende thuiszorgers Winterswijk weer op straat 
De politie heeft maandagavond boze thuiszorgers uit het gemeentehuis van Winterswijk gezet. De 
thuishulpen zetten maandag samen met vakbond FNV Zorg en Welzijn hun actie voort tegen de in hun 
ogen slechtere arbeidsomstandigheden als hun werkgever TSN failliet gaat.

http://www.nu.nl/economie/4222637/politie-zet-protesterende-thuiszorgers-winterswijk-weer-straat.html

VNG moet afspraken nakomen
FNV maakt zich ernstige zorgen dat op basis van informatie van de bewindsvoerders van 
thuiszorgorganisatie TSN slechts een kwart van de 12.000 medewerkers van TSN de zekerheid hebben
om hun baan te behouden. Een deel daarvan zal worden overgenomen door Buurtzorg en een deel 
door andere aanbieders.

http://www.fnvvoorzorg.nl/nieuws/2016/02/25/risico-op-dump-de-thuiszorg-veel-gemeenten-vng-moe/

 Lid worden? https://www.spnet.nl/aanmelden/lid
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